
 

 

 

 

Έδρα: Μουσών 15, 11524 Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών 59339/01/Β/05/418(2010)

Αρμόδια εποπτική αρχή: Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 44883807000)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σκούρτης

Μέλος: Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

Μέλος: Νικόλαος Πετμεζάκης

Μέλος: Δημήτριος Ελευθέριος Μαντζαβίνος

Οικονομικών Καταστάσεων:

Νόμιμος Ελεγκτής: Δημήτριος Δουβρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 33921) Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: w w w .letolab.gr

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΛΗΤΩ LAB 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επ ιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη 

διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

(ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

21/3/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

1) Τα ποσά των εξόδων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) α) Έξοδα: € 1.238 β) Υποχρεώσεις: € 2.867,86 , 2) Οι
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα, ενσωματώνεται με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης, ενώ το άμεσο και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της σε 88,90%. 3) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις
21.03.2016. 4) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 (σημείωση 6.1 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 5) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της
εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια. 6)Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Υγεία, με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης. Την 31/12/2015 το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του ΥΓΕΙΑ ΑΕ στην Εταιρεία ανέρχεται σε 88,19%. 7) Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
αναφέρεται στο γεγονός ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας καθίσταται κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας . H Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στο
σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη
των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. (Σημείωση 7 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ228545

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ781937 Α.Δ.Τ. Ν009865

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ Α' 3910

01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων  (5.033,19)  (4.416,54)

Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για:

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (0,60)  (0,60)

Σύνολο προσαρμογών  (0,60)  (0,60)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
 (5.033,79)  (4.417,14)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
949,23 0,80

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.265,91  (2.924.201,87)

2.215,14  (2.924.201,07)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (2.818,65)  (2.928.618,21)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
 (2.818,65)  (2.928.618,21)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι που εισπράχθηκαν 0,00 0,60

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
0,00 0,60

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 0,00 2.902.921,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 33.004,00

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
0,00 2.935.925,00

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
 (2.818,65) 7.307,39

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης 7.601,68 294,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης 4.783,03 7.601,68

31/12/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.742,01 6.233,11

Απαιτήσεις από πελάτες 1.661,08 1.661,08

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.882,53 8.649,81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.285,62 16.544,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.362.921,00 3.362.921,00

Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων (3.355.205,27) (3.349.680,98)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 7.715,73 13.240,02

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.569,89 3.303,98

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.569,89 3.303,98

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 12.285,62 16.544,00

01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Κύκλος εργασιών 0,00 0,00

Μεικτά κέρδη (ζημίες) 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  (5.033,27)  (4.417,14)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (5.033,19)  (4.416,54)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)  (5.524,29) 10.295,42

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας:  (5.524,29) 10.295,42

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους

(α) + (β)  (5.524,29) 10.295,42

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)  (0,0016) 0,0031

Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή 0,0000 0,0000

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (5.033,27) (4.417,14)

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 

01.01.2014 αντίστοιχα) 13.240,02 (2.866.942,40)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (5.524,29) 10.295,42

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 2.902.921,00

Λοιπές μεταβολές 0,00 (33.034,00)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 

31.12.2014 αντίστοιχα) 7.715,73 13.240,02


